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B01.OOT

Onderwerp
Ontwerp
uitwerkingsplan De
Bibliotheek, Fase
16, De Onderkast
west

B02.OOT Aanwijzen
spoorhek Waspik
tot gemeentelijk
monument
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Voor de voortgang van de woningbouw in
Het college besluit,
bestemmingsplan Driessen is voor het gebiedsdeel de
Het uitwerkingsplan De Bibliotheek, Fase 16, De
Bibliotheek een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld dat de Onderkast west van bestemmingsplan Driessen als
realisering van een bouwplan van 16 vrijstaande en twee
ontwerp in procedure te brengen op de wettelijk
aaneengebouwde woningen van Heijmans mogelijk maakt. voorgeschreven wijze.
Dit uitwerkingsplan past binnen de uitgangspunten voor de
gebiedsontwikkeling in De Bibliotheek, zoals door uw
college eerder is vastgesteld.
Voorgesteld wordt dit uitwerkingsplan als ontwerp in
procedure te brengen overeenkomstig wettelijk voorschrift
(art. 3.6 Wro). Het ontwerp ligt dan na openbare
bekendmaking gedurende 6 weken voor een ieder ter
inzage, zowel op elektronische wijze als in papieren vorm,
en gedurende die periode kunnen belanghebbenden een
zienswijze bij uw college indienen. Uw college neemt
nadien een besluit omtrent de vaststelling van dit
uitwerkingsplan,
waarbij eventueel ontvangen zienswijzen in uw
besluitvorming worden betrokken.

Door de heemkundekring Op 't Goede Spoor is
aandacht gevraagd voor het spoorhek te Waspik. Dit
spoorhek is in 2012 opgeknapt door vrijwilligers van
zowel de heemkundekring als Platform Waspik. Om
voor lange termijn het voortbestaan te waarborgen
verzoekt de heemkundekring om het hekwerk
(opgeknapte deel) de status te geven van beschermd
gemeentelijk monument.
Het restant van het spoorhek staat langs de
voormalige Langstraatspoorlijn (het huidige fietspad
Halve Zolenpad genaamd) in Waspik langs de
Stationslaan nabij de kruising (overgang)
Schoolstraat/Spoorstraat.

Het college besluit,
Het spoorhek te Waspik aan te wijzen tot
gemeentelijk monument en het hek op te nemen
in Planon voor €1500,- per 5 jaar zodat de
heemkundekring Op 't Goede Spoor klein
onderhoud kan uitvoeren.
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Het hekwerk is een overblijfsel van de vroegere
Langstraatspoorlijn, in de volksmond ook wel Halve
Zolenlijn genoemd, die liep van Lage Zwaluwe via
Waalwijk naar 's-Hertogenbosch.
Langs de gehele Langstraatspoorlijn bevonden zich
diverse stations, bijgebouwen, spoorwegovergangen
en spoorhekken. Het spoor werd aangelegd door de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
(MESS of MtEvSS), kortweg Staatsspoorwegen (SS).
Dit was een particulier bedrijf dat op 26 september
1863 in Den Haag werd opgericht om de spoorlijnen
te exploiteren die door de Staat der Nederlanden
werden aangelegd. Begin 20ste eeuw ging de
Staatsspoorwegen over in de N.V. Nederlandsche
Spoorwegen.
Het spoorhek brengt heel duidelijk de geschiedenis
van het Langstraatspoor in beeld, vooral omdat het
nog op zijn oorspronkelijke plaatst aanwezig is. De
Langstraatspoorlijn vertelt iets over de economische
ontwikkeling van het gebied in de 19de eeuw.

